
حدود 20نفر در استان شامل قانون 
منع به كارگيرى بازنشستگان مى شوند

يك ابتكار دانشگاهى 
براى فرزندان بهزيستى

ساعتى در يك مدرسه تابستانه رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى مطرح كرد

قدس   نماينده مردم گناباد و بجستان در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: طبق آمارى كه 
از ديوان محاســبات كشور استعالم كرده ام، 
در حدود 18 الى 20 نفر در اســتان شــامل 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان مى شوند. 
حميد بنايى در ادامه به قدس آنالين افزود: با 

توجه به سخنان ...

قدس  اولين مدرســه تابستانه خيريه به 
همت دانشــجويان كانون تبسم دردانشگاه 
علوم پزشــكى وارســتگان برگزار شــد.به 
گزارش خبرنگارما دراين مدرســه تابستانه، 
دانش آموزان دختريكــى ازخانه هاى مراكز 
نگهدارى فرزندان بهزيستى كالس هاى علمى 

و هنرى را گذراندند...
.......صفحه 2 .......صفحه 2

طرح سؤال از وزير بهداشت براى ساخت «برج سپيد»
آلودگى نورى؛ مزاحم 

رنگين مشهدى ها

.......صفحه 4 

نمايندگان استان خراسان رضوى مطرح كردند

.......صفحه 2 

قدس پيگيرى كرد

پشت پرده خريد و فروش 
«من كارت» هاى كهنه

اكثر ما وقتى كلمه آلودگى را مى شــنويم تنها به  قدس 
يــك چيز فكر مى كنيم و آن آلودگى هواســت واين يعنى 
اينكه ما از آلودگى هاى ديگر اطرافمان غافل هستيم.به بيان 
ساده تر اينكه اگر قرار است محيط زندگى خودمان را ايمن 
كنيم، بايد انواع آلودگى را بشناسيم وبراى حذف آن ها اقدام 
كنيم؛بنابراين با مراجعه به سرفصل هاى اين بحث مى بينيم 
در كنار آلودگى هوا چند دسته ديگر آلودگى هم ذكر شده 

كه آلودگى صوتى و بصرى ...

قدس   مصائب «من كارت» يا همان كارت شــهروندى به 
قصه هاى هزار و يك شبى تبديل شده كه گويى تمامى ندارد.

در تمــام اين ســال ها از كمبود مراكز شــارژ گرفته تا كيميا 
شــدن من كارت، از داستان انواع و اقســام من كارت گرفته 
تا حاشــيه هاى شــارژ الكترونيكى تنها بخشى از اين مصائب 
بودند، اما حاال چشــم شهروندان مشهدى به بازار سياه خريد 
و فروش من كارت هاى كهنه به دليل قيمت 15 هزار تومانى

.......صفحه 3  من كارت هاى نو داستانى است...
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.......صفحه 2

دعاى مردم و مديران براى 
حجت االسالم تواليى

توليت آستان 
قدس رضوى 

از طلبه مجروح 
مشهدى عيادت 

كرد 
قدس   هفته گذشــته خبــرى مبنى بر حمله 
يــك نفر به يك طلبه جوان مشــهدى در يكى از 
كوچه هاى نزديك ميدان شــهداى مشهد منتشر 
شــد. در اين اتفاق ضارب بــا ضربات چاقو حجت 
االسالم تواليى را مورد اصابت قرار داد كه با وخيم 
شــدن حال اين روحانى مردم او را به بيمارستان 
امدادى مشــهد منتقل كردند و بعد از آن شرايط 
انتقال وى از بيمارســتان امدادى به بيمارســتان 
قائم(عج) فراهم شد. پس از بسترى شدن اين طلبه 
جوان مديران و مسئوالن از حجت االسالم محمد 

تواليى عيادت كردند ....

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 

خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

شماره پيامك:   300072305
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دعاى مردم و مديران براى حجت االسالم تواليى

توليت آستان قدس رضوى از طلبه مجروح مشهدى عيادت كرد 
��ر

قدس  هفته گذشته خبرى مبنى بر حمله 
يك نفر به يك طلبه جوان مشهدى در يكى 
از كوچه هاى نزديك ميدان شــهداى مشهد 
منتشر شد. در اين اتفاق ضارب با ضربات چاقو 
حجت االسالم تواليى را مورد اصابت قرار داد 
كه با وخيم شــدن حال اين روحانى مردم او 
را به بيمارستان امدادى مشهد منتقل كردند 
و بعد از آن شــرايط انتقال وى از بيمارستان 

امدادى به بيمارستان قائم(عج) فراهم شد.

  عيادت توليت آستان قدس رضوى 
از طلبه مجروح مشهدى

پس از بسترى شدن اين طلبه جوان مديران 
و مســئوالن از حجت االسالم محمد تواليى 

عيادت كردند. 
توليت آســتان قدس رضوى نيــز با حضور 
در بيمارســتان قائم(عــج) از محمد تواليى 
طلبه مشــهدى كه توســط فردى ناشناس 
مجروح شده بود عيادت كرد. حجت االسالم 
والمسلمين ســيد ابراهيم رئيسى در جريان 
ايــن عيادت پيگيــر جريان مــداوا از طريق 
تيم پزشكى و وضعيت جســمانى و درمانى 

«محمدتواليى» شد.
مدير حوزه علميه خراسان نيز روز پنجشنبه 
در بيمارستان قائم(عج) مشهد حاضر شد و از 

اين طلبه جوان عيادت كرد.
آيت اهللا مصباح عاملى پس از حضور بر بالين 
«محمد تواليــى» ضمن دلگرمى به خانواده و 
گفت و گو با آنان، براى بهبــود حال وى، دعا 
كــرد. وى با تاكيد بر اينكه نســبت به تالش 
بيشتر براى بهبود وضعيت ايشان به پزشكان 
توصيه و از آنان خواســته شد تا همه تالش 
خود را در اين راستا به كار ببرند، گفت: البته 
پزشكان در اين مرحله همه تالش خويش را 
براى بهبود شــرايط احيا انجام مى دهند كه 

اميدواريم نتيجه مطلوب حاصل شود.
وى با صدور دستور رســيدگى كامل و لزوم 
رســيدگى قضايى عاجل به ايــن پرونده را 
مورد تاكيد قرار داد. آيت اهللا عاملى با اشــاره 
به پيگيرى هاى حوزه علميه خراســان از روز 
نخست اين واقعه و حضور نمايندگان آن حوزه 
ابراز كرد: اين اتفاق از دو بُعد درمانى و امنيتى 
مــورد تاكيد حوزه علميه خراســان بوده و از 
همان ابتدا پيگيرى هاى الزم صورت گرفته و 
با مراكز و نهادهاى مربوطه رايزنى شده است.

محمدرضا حيدرى رئيس شوراى اسالمى شهر 
مشــهد نيز با حضور در بيمارستان قائم(عج) 
اين شــهر از حجت االســالم محمد تواليى 

عيادت كرد و در جريان روند 
درمانى او قرار گرفت.

اســدى يكــى از نزديكان و 
از مطلعين شــرايط روحانى 
مضروب نيــز در گفت و گو 
با خبرنگار مــا در خصوص 
آخرين شــرايط وى گفت: 
وضعيــت جســمى آقــاى 
تواليى در حــال حاضر در 
حوزه قلب و عروق به گفته 

پزشكان شــرايط خوب و رو به بهبودى است 
اما متأسفانه هنوز شــرايط مغزى وى پاسخ 
نمى دهد و با ســطح هوشيارى 5 در وضعيت 

كما به سر مى برد.
وى همچنين در خصوص عيادت مســئوالن 
از اين روحانى اظهار داشت: افراد مختلفى از 
جمله توليت آستان قدس رضوى، يك نفر به 
نمايندگــى از دفتر مقام معظم رهبرى، مدير 
حوزه علميه خراســان،مديران استاندارى و... 
به عيادت آقاى تواليى آمدند و جوياى احوال 

وى بودند.

 اقدامات و پيگيرى هاى مسئوالن
اســدى همچنيــن در مــورد اقدامــات و 
پيگيرى هاى مســئوالن در مورد رسيدگى به 
شرايط اين روحانى گفت: نماينده دفتر مقام 
معظــم رهبرى در روز عيــادت كمك نقدى 

دفتر مقام معظم رهبرى را 
تقديم خانواده تواليى نمود، 
توليت آستان قدس رضوى 
نيز دستور الزم براى بسترى 
وى در بيمارستان رضوى را 
دادند كه با توجه به شرايط 
فعلى امــكان انتقال به اين 
بيمارســتان وجود ندارد اما 
تختى كه بــراى وى درنظر 
گرفته شده رزرو باقى مانده 
تا در صورت مســاعد شــدن حــال بيمار به 

بيمارستان رضوى منتقل شود. 

  براى شفاى برادرم دعا كنيد
برادر حجــت االســالم تواليى هــم گفت: 
متاسفانه برادرم كماكان در وضعيت كما قرار 
دارد. اكنون ســطح هوشيارى ايشان پايين و 

بين اعداد 3 و 5 متغير است.
محمود تواليى افزود: پزشكان تمام تالش خود 
را انجام مى دهند تا روند وضعيت جســمانى 
محمد بهتر شود. اما هنوز بهبود چشمگيرى 
در وضعيت وى رخ نداده اســت. اميدمان به 
خداســت و از مردم عزيز التمــاس دعا براى 

بهبودى وى داريم.  
وى با ذكر اين نكته كه در ابتدا و در بيمارستان 
امدادى مشهد نسبت به وضعيت بيمه اين طلبه 
و تقبل كردن هزينه هاى بيمارســتان توسط 

بيمه مشكالتى پيش آمده بود گفت: الحمداهللا 
اكنون اين مشكالت برطرف شده و تنها دغدغه 
ما بهبود يافتن وضعيت جسمانى محمد است. 
وى با اشــاره به برخى شايعات مطرح شده در 
روزهاى اخير گفت: خانواده ما و بخصوص برادرم 
كامال پيرو واليت فقيه هستيم. محمد هميشه 
گفته كه ســرباز ولى فقيه بوده و تابع محض 
اوامر ايشان است. متاسفانه اخيرا بدخواهان در 
تالشند كه با بيان شايعاتى بى اساس آب را گل 
آلود كنند و براى خودشان و همفكرانشان از اين 
وضع ماهى بگيرند. آن ها موفق نخواهند شد و 
بايد بدانند كه از راه و هدفمان منحرف نخواهيم 
شــد. وى اظهار داشــت: زمانى كــه برادرم 
در بيمارســتان امدادى بــه هوش و وضعيت 
جســمانى اش رو به بهبــود بــود، از طرف 
بيمارســتان اعالم كردند كه مى خواهند وى 
را ترخيــص كنند. محمد بــه من گفت كه 
همان لباس روحانيتم را بياوريد تا بپوشم. من 
روحانى ام و سربازى هستم كه اين لباس رزم 
من اســت. تا پايان عمر هيچگاه اين لباس را 

ترك نخواهم كرد. 
وى اعالم كرد: دشــمنان و بدخواهان بدانند 
كه بــا انجــام ايــن حمــالت ناجوانمردانه 
هيچ گونه تــرس و دلهره اى بــر دل طالب 
وخانواده هــاى آن ها نخواهد افتاد و اين وقايع 
ذره اى بر عزم و اراده مــا خللى وارد نخواهد 

كرد.

در حوالى امروز2

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى:
  اردوگاه سيدالشهدا ، اردوگاه حمايت 

ناصحانه از نظام جمهورى اسالمى ايران است

قدس:عضــو هيئت رئيســه مجلس خبــرگان رهبرى در 
مراسم پرفيض دعاى ندبه در مهديه امام خامنه اى(مدظله 
العالــى) مشــهد مقدس گفت: اردوگاه ســاالر شــهيدان 
در هــر زمانى برپاســت و امروز اردوگاه سيدالشــهدا(ع)، 
اردوگاه حمايت ناصحانه از نظام جمهورى اســالمى ايران 

است.
آيــت اهللا خاتمى با اشــاره به اينكه از سياســت هاى ثابت 
اهل بيت(ع) زنده نگه داشــتن پرچم عزاى حسينى است، 
تصريح كرد: اهل بيت(ع) با تشويق به زيارت ابا عبداهللا(ع) 
و بيان فضيلــت هزار حج و هزار عمره براى زيارت ســيد 

الشهدا(ع)، اين پرچم را به اهتزاز درآوردند.
وى بــا بيان اينكه زبان هنر زبان تأثير گذار اســت، افزود: 
كسى كه هنر خود را خرج ابا عبداهللا(ع) كند و يا يك بيت 
شعر براى امام حسين(ع) بگويد خداوند خانه اى در بهشت 

برايش بنا مى كند.
آيت اهللا خاتمــى، بيان كرد: گريه بلند در هر مصيبتى جز 
مصيبت امام حسين(ع) مكروه است و كسى كه در مجلس 
ساالر شهيدان بگريد و بگرياند بهشت بر او واجب مى شود.

وى با اشــاره به روايتى از رســول اكرم(ص) كه فرمودند: 
«در دنيا به دنبال بوســتان هاى بهشــت باشيد و هر كجا 
يافتيد از آن اســتفاده كنيد»، اظهار كرد: مجالس مؤمنان 
و مجالس ذكر و ياد خدا مصداق بوســتان بهشــت اســت 
كــه ايــن دو ويژگى در مجالس ســاالر شــهيدان وجود 

دارد.
عضو هيئت رئيســه مجلس خبرگان رهبرى، تصريح كرد: 
ســجده بر تربت ساالر شهيدان از ســجده بر سنگ كعبه 
افضل است كه سجده بر اين تربت حجاب هاى هفت گانه را 

مى شكافد و دعا را به آسمان مى برد.

مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى خراسان رضوى:

 مناطق كم برخوردار محور اصلى 
توزيع كاالهاى اساسى هستند

ايرنا: مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
خراسان رضوى گفت: در چارچوب تنظيم بازار و ممانعت از 
فشار اقتصادى بر دهك هاى پايين جامعه محور اصلى توزيع 
كاالهاى اساسى حاشيه شهر مشهد و مناطق كم برخوردار 

در سطح استان خواهند بود.
على رســوليان افزود: طرح مشــخصى براى توزيع كاال در 
اســتان در دست تهيه و بر اين اساس قرار است كمك هاى 

نقدى به دهك هاى پايين جامعه ارائه شود. 
وى افزود: بر اســاس مكاتبات اســتاندار خراسان رضوى با 
هيئت دولت، درخواســت شد اين اســتان سهم بيشترى 
از كاالهاى اساســى داشــته باشــد تــا در ايــام محرم و 
صفر توزيع كاالى بيشــترى در خراســان رضوى صورت 
گيــرد و از ايــن حيث دهك هــاى پايين دچار مشــكل 

نشوند. 
رسوليان ادامه داد: به منظور تنظيم بازار از چند هفته پيش 
توزيع مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد و همچنين گوشت 

گرم در خراسان رضوى آغاز شده است.

 نخستين پرواز فرودگاه كرج 
از مشهد برخاست

ايرنا:مديــر روابط عمومى فــرودگاه بين المللى شــهيد 
هاشمى نژاد مشهد گفت: نخستين پرواز به مقصد فرودگاه 

پيام كرج، عصر روز ديروز از فرودگاه مشهد انجام شد. 
حسن جعفرى افزود: با انجام پرواز شركت هواپيمايى تابان 
از مشــهد به مقصد كرج، نخستين پرواز فرودگاه پيام كرج 

عملياتى شد.
وى بيان كرد: اين پرواز ســاعت 14 با 162 مسافر و كادر 
پروازى برخاســت و در ساعت 16:15دقيقه نيز از فرودگاه 

كرج به مقصد مشهد پرواز ديگرى انجام شد.
جعفرى ادامه داد: پروازهاى مشــهد - كرج ســاعت 14 و 
كرج - مشهد ســاعت 16:15 دقيقه روزهاى چهارشنبه و 

جمعه هر هفته انجام خواهد شد.

رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى مطرح كرد
  حدود 20نفر در استان شامل قانون منع 

به كارگيرى بازنشستگان مى شوند

رضاطلبى:نماينده مردم گناباد و بجستان در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: طبق آمارى كه از ديوان محاسبات 
كشور استعالم كرده ام، در حدود 18 الى 20 نفر در استان شامل 

قانون منع به كارگيرى بازنشستگان مى شوند.
حميد بنايى در ادامه به قدس آنالين افزود: با توجه به سخنان 
سخنگوى شوراى نگهبان مبنى برتأييد اين قانون از سوى اين 
نهاد، پــس از ابالغ رئيس جمهور تمام افرادى كه شــامل اين 
قانون مى شوند بايد ظرف مدت دو ماه مسئوليت خودشان را به 

جوان ترها واگذار كنند. 
وى تصريح كرد: با اجراى اين قانون اليحه مديريتى استان جوان تر 
خواهد شد، اگرچه افراد شامل اين قانون نيز كه داراى مسئوليت 
هســتند و بايد با اجرايى شدن اين قانون با صندلى مسئوليت 
خودشان خداحافظى نمايند، داراى ظرفيت ها و تجاربى هستند 
كه بايد از آن ها در حوزه هايى نظير مشاوره اى استفاده شود. بنايى 
درباره اينكه استاندار خراسان رضوى نيز شامل اين قانون مى شود 
يا خير، اظهار داشت: با توجه به اينكه استثناهايى درباره فرزندان 
شــهدا، جانبازان باالى 50 درصد و آزادگان باالى سه سال در 
مورد اين قانون در نظر گرفته شده است، هنوز مشخص نيست 
كه استاندار خراسان رضوى شامل اين قانون خواهد شد يا خير، 
ازطرفى تاكنون درباره انتخاب استاندار جديد با مجمع نمايندگان 

استان از طرف دولت صحبتى صورت نگرفته است.

در راستاى پاسخ به توطئه هاى دشمن 
انجام مى شود

 اجراى طرح «شيفت ايثار»
 در كارخانه هاى خراسان جنوبى 

فارس:فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى گفت: طرح 
شــيفت ايثار (شيفت اضافه) در راســتاى پاسخ به توطئه هاى 

دشمن توسط 13 هزار نفر در 19 كارخانه استان اجرا مى شود.
ســردار على قاســمى در طرح جمع آورى كمك هاى اصناف و 
بازاريان براى دانش آموزان بى بضاعت با عنوان«يك كاسب، يك 
دانش آموز»، اظهار داشت: اين كار خداپسندانه همه ساله توسط 

كميته امداد و هماهنگى بين دستگاه ها دنبال مى شود.
وى طرح «يك كاسب، يك دانش آموز» را جزو طرح هاى اثرگذار 
دانســت و با اعالم اينكه دانش آموزان اميد كشور هستند، بيان 
داشــت: اميد اســت ماه محرم امســال تبديل به ماه همدلى، 
همراهى و كمك به يكديگر شــود. فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) 
خراسان جنوبى، به هجمه هاى دشمن و راه اندازى جنگ اقتصادى 
در كشــور ايران اشــاره و مطرح كرد: دشمن تمام توان خود را 
بــه كار گرفته تا پيوند برادرى بين مردم جمهورى اســالمى را 

خدشه دار و ملت را از ادامه راه مأيوس كند.
قاسمى با اشاره به هجمه هاى فرهنگى، سياسى و نظامى دشمنان، 
تبيين كرد: با توجه به اينكه جمهورى اســالمى در هجمه هاى 
فرهنگى، سياسى و نظامى پيروز ميدان شد، بنابراين دشمن با 
راه اندازى جنگ اقتصادى همراه با جنگ روانى و تحريم، در صدد 
ضربه زدن به جمهورى اسالمى و ايجاد شكاف بين آحاد مردم 
است. وى راه اندازى جنگ اقتصادى را از حربه هاى كنونى دشمن 
اعالم كرد و گفت: بازاريان در طول انقالب اسالمى پشتيبان و در 

خط مقدم مبارزه و حامى مستضعفين بوده و هستند.
فرمانده ســپاه انصارالرضا(ع) خراســان جنوبى ايجــاد انگيزه و 
اميدوارى بين دانش آمــوزان، برقرارى ارتباط معنوى بين طبقه 
برخوردار و مســتضعف و نااميدى دشمن را از اهداف طرح «يك 
كاســب، يك دانش آموز» عنوان كرد و افزود: مهم ترين پيام اين 
حركت احياى سنت رســول اهللا(ص) كه همان كمك به همنوع 
و نيازمندان مى باشد، است. قاســمى از اعزام بيش از 200 گروه 
جهادى به مناطق محروم خراسان جنوبى در قالب رزمايش خدمت 
خبر داد و بيان داشت: همچنين طرح شيفت ايثار (شيفت اضافه) 
در راستاى پاسخ به توطئه هاى دشمن توسط 13 هزار نفر در 19 
كارخانه استان اجرا مى شود. وى اعالم كرد: همچنين روز دوشنبه 
هفته آتى كارمندان ادارات به داخل مساجد و محالت مى روند و 

خدمات رايگان را به مردم عرضه مى كنند.

 حادثه دلخراش براى يك طلبه انقالبى 
در مشهد 

تسنيم: طلبه جوان و فعال انقالبى حوزه تبليغ مشهد مقدس 
دچار حادثه دلخراش شد. 

همزمان با ايام محرم الحــرام طالب و روحانيون با كمترين 
چشم داشتى فعاليت هاى تبليغى خود را در روستاهاى اطراف 

مشهد مقدس آغاز كرده اند.
يكى از اين طالب، حجت االســالم مهدى غالمى است كه با 
حداقل امكانات در روستاى «كنه بيست» مشهد از ابتداى ماه 
محرم فعاليت تبليغى خود را آغاز كرده اســت اما حادثه اى 

دلخراش مانع ادامه فعاليت تبليغى وى شده است.
وى كه براى تهيه ادوات و وسايل عزادارى سيدالشهدا(ع) در 
روز نخســت محرم در حال مراجعت به مشهد مقدس بوده 
براثر واژگونى خودرو دچار ســانحه شــده و اينك در يكى از 

بيمارستان هاى مشهدمقدس بسترى است.
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ايسنا   مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى خراسان رضوى گفت: 
درنظرداريم در ســال جارى چهــار بازارچه 
صنايع دستى در استان راه اندازى كنيم كه 
تا سال آينده حتماً تكميل و افتتاح مى شوند.
ابوالفضل مكرمى  فر افزود: دومركز آفرينش  
هنرهاى ســنتى «خانه ملــك» و «مصلى» را 
هم ازنظــر هنرمندان وهم ازنظــر افزايش 

كمى وكيفى ارتقا داديم.
وى خاطرنشــان كــرد: در خانــه   ملك 40 
هنرمند كه برخى، ازمفاخر هستند، دربخش 
صنايع دســتى و هنرهاى سنتى مشغول به 
كارند كه درقالب نمايشــگاه به فروش آثار 

مشغول هستند.
مكرمى فر بيان كرد: يك بازارچه درمجموعه  
آرامگاه فردوسى اســت كه قرارداد طراحى 

آن را بسته ايم و رو به اتمام است و سه بازارچه  
ديگر در ديگرشهرستان هاى استان از جمله 

تربت حيدريه و نيشابورهستند.
مديــر كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى خراســان رضوى تشــريح 
كــرد: درنظرداريم بازارچه هــا وكارگاه هاى 
صنايع دستى را گســترش دهيم كه در اين 
راستا تعدادى هم كارگاه فعال درشهرستان ها 
داريــم؛ به عنوان مثال درنيشــابور درحوزه  
صنايع دســتى 400 كارگاه داريم كه 4000 

نفر در آن جا مشغول به كار هستند.
مكرمى فر افزود: تسهيالتى براى اين كارگاه ها 
اختصــاص داديــم؛ در بخــش كارگاه هاى 
صنايع دستى 280 طرح به ميزان 5 ميليارد و 
700 ميليون تومان به آن ها اختصاص داديم 
كه براى 463 نفر اشتغال ايجاده شده است. 

اين طرح ها با اين ميزان كه گفته شد عمدتاً 
درحوزه   صنايع دســتى هستند وامسال هم 
ادامه دارند. مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان رضوى ابراز كرد: 

درنظر داريم به طــور قطعى درحوزه  صنايع 
دســتى، بازارچه هايى با غرفه هاى متعدد در 
سرتا سر استان راه اندازى كنيم؛ كه دربخش 
توليد، اشتغال وصادرات كمك كننده باشند.

4 بازارچه صنايع دستى 
در خراسان رضوى راه اندازى مى شود
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متاسفانه برادرم كماكان 
در وضعيت كما قرار 

دارد. اكنون سطح 
هوشيارى ايشان پايين و 
بين اعداد 3 و 5 متغير 

است

بــرش

ســرورهاديان  اولين مدرسه تابســتانه خيريه به همت 
دانشــجويان كانون تبسم دردانشــگاه علوم پزشكى وارستگان 
برگزار شــد. به گزارش خبرنگارما دراين مدرســه تابســتانه،
دانش آموزان دختريكى ازخانه هــاى مراكز نگهدارى فرزندان 

بهزيستى كالس هاى علمى و هنرى را گذراندند.
مديرروابط عمومى اين دانشــگاه درگفــت و گو با خبرنگار ما 
مى گويــد: با هدف توانمندســازى اين دانش آموزان توســط 
دانشــجويان اين دانشــگاه كالس هاى كامپيوتر( آموزش ورد 
و پاورپوينــت ) و همچنين كالس هــاى هنرى چون گلدوزى، 

دستبند سازى، چرم دوزى و نمد دوزى برگزارشد.
شــيما حقانى مى افزايد: هدف از برگزارى كالس هاى تابستانى 
دانش آموزان يكى ازمراكز نگهدارى دختران آشــنايى و كسب 

مهارت هاى اوليه در زمينه كامپيوتر و هنر بوده است.
وى خاطر نشان مى ســازد: اين دوره آموزشــى براى دختران 
دانش آموز گروه ســنى بين 14 الى 18 ســال برگزارشــد كه 
گــروه هدف دراين آموزش گروه ســنى در اولويت قرارگرفتند 
كه در آســتانه ورود به دبيرســتان و دانشگاه هستند و به طور 
قطــع آموزش هاى اوليــه كامپيوتررا براى دروسشــان وتهيه 
پاورپوينت براى تحقيقاتشان نيازدارند. وى بااشاره به اين نكته 
كه آموزش هاى صنايع دســتى و هنرى نيزدرراستاى توانمند 
سازى و ايجاد انگيزه اشتغال دركنارتحصيالت نيزبرگزارشد كه 
خوشبختانه مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت. مدير روابط 

عمومى مؤسسه آموزش عالى وارستگان تصريح كرد: در اين راستا 
دانش آموزان امكان حضور در فضاى دانشــگاه و آشنايى با اين 
محيط را پيدا كردند و همچنين دانشجويان دانشگاه نيزامكان 
همدلى وآموزش مهارت هايشان به بچه هاى ديگر، برايشان فراهم 
شد. حاال وارد كالس مدرسه تابستانه مى شوم،كناربچه هاى (پرتو 
مهررضا ) مى نشينم وآن ها از آرزوهايشان هنگام يادگيرى دريكى 

از كالس هاى هنرى تابستانى برايم تعريف مى كنند.
 يادآورى انگيزه ها 

يكى ازدانش آموزان مشــغول درســت كردن يك كار هنرى 
چرمى اســت.18 ساله و مشــغول تحصيل در دوره دبيرستان 
دررشــته حسابدارى اســت. او مى گويد: خوشحالم كه شرايط 
حضورمان دراين دوره از كالس هاى تابســتانى دراين دانشگاه 
فراهم شــده اســت.در طى اين پنج روز عــالوه بركالس هاى 

كامپيوتر،كالس هاى هنــرى را گذرانديم كه حس خوب ورود 
وانگيزه براى اشتغال براى ما يادآورشده است.

 يك فرصت خوب
او كه عالقه مند به رشــته روان شناســى بــراى ادامه تحصيل 
دردانشــگاه اســت،مى افزايد:به اعتقاد من حضــور و گذراندن 
دوره هاى كوتاه آموزشــى در دانشــگاه،فرصت خوبى براى ما و 

آشنايى مان درفضاى خارج از مدرسه بود.
 مشورت و انتخاب ها 

يكى ديگرازفرزندان اين مؤسسه هم كه امسال دركالس نهم است، 
مى گويد: رشــته تجربى را براى رشته دبيرستانى انتخاب كردم.
چون معدلم باالى 19 بود و با وجود آنكه در تيم فوتسال مدرسه 
حضور دارم و درآينده هم رشــته تربيت بدنى مد نظرم بود، اما 
با مشــورت مشاوربه اين نتيجه رسيدم كه دررشته علوم تجربى 
درسم را ادامه دهم و در آينده انتخاب رشته دانشگاهى را مرتبط 
با عالقه ام به ورزش يا رشته هاى پزشكى به آن زمان موكول شود.

 كالس هاى هنرى وعلمى 
وى تأكيد مى كند: خوشــحالم اين دوره آموزشــى دردانشگاه 
برايمان فراهم شــد و توانســتيم از اين كالس هــا بهره ببريم.
كالس هايى كه هم جنبه علمى داشت و هم كالس هاى هنرى 
كه عــالوه برحس خوب انجام كار هنــرى و توليد محصوالت 
چرمى مثل جا سوييچى،قاب آيينه يا دستنبد و....حس خوب 

كاركردن و توانمند بودن را هم به ما يادآورشد.

ساعتى در يك مدرسه تابستانه 

يك ابتكار دانشگاهى براى فرزندان بهزيستى

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305

@quds 95 شناسه سروش 
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801



��ر ��م �وم
نقدى براقدام غيرحرفه اى يك عضو 

شوراى شهرمشهد
 تبليغ براى يك بستنى فروش!

ايسنا: يك عضو شوراى شــهر مشهد در اقدامى عجيب 
در اينستاگرام خود به تبليغ يك بستنى  فروشى پرداخت.
در اين اقدام ســه مسئله مطرح است: 1. نفس تبليغ گرى 
يك نماينده عموم مردم در شــوراى شــهر؛ 2. ارزش امر 

تبليغى و 3. شيوه تبليغات. 
در مــورد اول بايد گفت در اين دســت تبليغات تجارى با 
فرض نبود منع قانونى براى عضو شوراى شهر تبليغ  كننده 
الجرم با برجسته  كردن گروه كوچكى از مردم و جانبدارى 
از آنان روبه  روســت كه اين امر فى  نفســه با رسالت يك 
نماينــده مردم در تضاد و تناقض اســت؛ اگرچه اين عضو 
شورا با انتخاب شيوه اى تعليمى ترويجى در تبليغ تجارى 
خود، سعى داشته  بَِرند و مجموعه مذكور را به عنوان الگويى 
براى شكوفايى اقتصادى معرفى كند، اما به داليلى كه بعداً 
ذكر خواهد شد، انتخاب اين شيوه تبليغ گرى، اين اقدام را 

در ورطه غيرحرفه اى ترى انداخته است. 
به هــر روى، براى فردى كه جايــگاه نمايندگى مردم را 
يدك مى كشد، سمت وسوگيرى هاى اين  چنينى، چيزى 
جز يك خطاى فاحش نيســت. همين بس كه در قشــر 
بستنى  فروشان مشهدى اين احساس تبعيض ايجاد شود 
و با اين ذهنيت كه برند مذكور پشــتش به فالن نماينده 
گرم است، خود را جامانده از گردانه رقابتى سالم ببينند.

مورد دومى كه بايد به آن توجه داشت، امر تبليغ شونده، 
در اين جا يعنى بستنى  ايتاليايى است. اينكه عضو شوراى 
شــهر، يك بستنى فروشــى بى نام  ونشــان دو شعبه اى 
را تبليغ كند، خود جاى تأمل اســت، امــا اينكه از زبان 
يك نماينده تأكيد شــود اين بســتنى و ديگر فراورده ها 
«ايتاليايى» اســت، خواه ناخواه، تبليغ محصول خارجى و 
ناديده گرفتن محصول داخلى اســت. اگرچه چند وچون 
اين مدعــا كه اين بســتنى و فراورده هايــش متعلق به 
كشــورى اروپايى اســت، محل بحث و توضيح است، اما 
در شــرايطى كه به نظر نمى رسد صنعت بستنى سازى در 
كشــور مفلوج و بى خواهان باشد، تبليغ محصولى موازى، 
بى جا و بى دليل به نظر مى رســد و بيش تر بر انگيزه صرفاً 

اقتصادى تبليغ تأكيد دارد.
مورد سوم كه از همه مهم تر است شيوه  تبليغاتى  است كه 
اين عضو شورا انتخاب كرده است. شيوه هاى فيلمبردارى 
و تدويــن كليپى كه در مطلــب (post) وى در 60 ثانيه 
نمايش داده مى شــود، خود كامًال گوياى كليپ تبليغاتى 
حرفه اى اســت كه از تحليل و توضيح بى نياز اســت. اما 
متنى كه اين عضو شورا براى كليپ درنظر گرفته  صداقت 
كليپ را ندارد و با تأكيدات اغراق  شــده بر كليدواژه هايى 
چون «جوانــان»، «خالقيت»، «انگيــزه» و «موفقيت و 
ســربلندى» متنى است ناصادق كه ســعى دارد «تبليغ 

تجارى دلسوزانه اى» باشد. 
پــس از آن، نوبت كلماتى چون «نــوآورى» و «جوانى» 
اســت كه در كنار برند مذكور جا خوش كنند تا شــايد 
اين حس را القا كنند كه در بستنى فروشى مذكور خبرى 
است و طبق معمول و عادات مرسوم، آنكه بايد از آن مايه 

گذاشت، «جوانان» اند. 
هفت بار واژه «جوان» كه در اين متن تكرار شده دوسويه 
دارد: سويه اول اشاره به كادر بستنى فروشى مذكور دارد و 
مى خواهد حس نوآورى، تالش و پرانرژى بودن را القا كند؛ 
سويه دوم اشــاره به مفهوم جوانى به طور عام دارد و قرار 
است مدخلى باشد براى سخنرانى و پند به كسانى كه اين 
عضو شوراى شــهر را به عنوان نماينده مردم مى شناسند. 
درواقع سويه دوم قرار است ذهن مخاطب را كمى از اين 
حقيقت منحرف كند كه اين كليپ تبليغاتِى منتشرشده 

از عضو شوراى شهر، صرفاً تجارى است. 
لحــن صميمانه اى كــه از پاراگراف ســوم قرار اســت با 
كلمه «بروبچه ها»، «دمق» و به اســم صدازدن فروشنده، 
«حامدآقــا»، به متن تزريق شــود، چــون ژل تزريقى بر 
گونه زنى پير، ناراســت و غيرقابل باور مى نمايد و بيش از 
پيش متن را تصنعى مى كند. مايه گذاشتن از نشاط، اميد، 
خانــواده، زوج هاى جوان و... همچنــان ادامه دارد. اما اوج 
هنرنمايى اين متن تبليغاتى آن جاست كه يك عضو شوراى 
شــهر اگر كسى غير از مســئوالن مى بود، حرجى نبود از 
دغدغه و نياز جدى اين روزها، يعنى سرمايه گذارى و توليد 
كار براى جوانان، صرفاً به عنوان حربه اى تبليغاتى استفاده 
مى كنــد و اين حربه را نيز با يك پايان بندى شــاهكار به 
اوج مى رســاند: «جوانان خودمان و نظير آنان را دريابيم تا 
انگيزه، اميد و همت آن ها به انتهاى راه موفقيت و سربلندى 
برسد». غافل از اينكه نه تنها اين جمالت شعارى كه حتى 
دعــاى آخر اين متــن تبليغاتى نيــز، نمى تواند اين عضو 
شوراى شــهر را از جايگاه تبليغاتى گرى اش در اين مطلب 

اينستاگرامى، حتى اندكى، دور كند. 
جالب اينجاســت اين رفتار از نماينده اى ســر زده كه در 
ميــان بقيه اعضا به امتناع از انجام اعمال پوپوليســتى و 
غيرحرفه اى شــاخص تر بود و اين موضوع، بيش از پيش، 

مخاطب را به تعجب وامى دارد. 
بايــد به اين عرايض، نظــر (Comment) عضو ديگرى 
از شــوراى شــهر را در ذيل اين مطلــب اضافه كرد كه 
الحق واالنصــاف در مجال كوتاهى كه داشــته، در تبليغ 
اين برند كم نگذاشــته و تاكيد داشته كه مزه موكايى كه 
خورده هنوز زير دندانش است و حتماً بهشان سر مى زند!

مدير گروه بهداشت محيط حرفه اى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد اعالم كرد

 ممنوعيت استفاده از ظروف پالستيكى 
براى توزيع مايعات داغ و غذاى نذرى

قدس: مدير گروه بهداشــت محيط حرفه اى دانشگاه علوم 
پزشكى مشــهد گفت: استفاده از ليوان و ظروف پالستيكى 
بــراى توزيع مايعات داغ و غذاهاى نذرى در ايســتگاه هاى 
صلواتى و مراسم مذهبى طى ايام محرم و صفر ممنوع است.

على اصغر حســنى افــزود: ريختن مايعــات داغ در ظروف 
پالستيكى خطر سرطان زايى دارد.بنابراين استفاده از ليوان 

كاغذى و شيشه اى براى اين كار توصيه مى شود.
وى اظهارداشت: اســتفاده از ليوان پالستيكى براى مايعات 
سرد در تكيه ها، مساجد و ايستگاه هاى صلواتى بالمانع است.
وى گفت: در ايام محرم و صفر 180 گروه بازرسى در مناطق 
زير پوشش دانشگاه علوم پزشــكى مشهد بر تهيه و توزيع 
نذورات، رعايت اصول بهداشــتى در اماكن عمومى و محل 

برپايى عزادارى ها نظارت دارند.
حسنى افزود: 140 تيم نظارتى از اين تعداد در شهر مشهد 
فعاليت داشــته و مابقى در ديگر شهرستان هاى زير پوشش 

دانشگاه علوم پزشكى مشهد فعال هستند.

  زلزله تايباد خسارتى نداشت
 ايرنا: مديركل مديريت بحران اســتاندارى خراسان رضوى 
گفت: زلزله صبح روز گذشــته در شهرستان تايباد واقع در 
در نقطه صفر مرزى شرق اين استان خسارتى در پى نداشته 

است.
حجتعلى شــايانفر اظهارداشت: زمين لرزه اى به بزرگى 4/4 
ريشتر ســاعت 7 و 22 دقيقه روز جمعه حوالى شهر تايباد 
را لرزاند كه طبق اعالم مركز لرزه نگارى مؤسسه ژئوفيزيك 
دانشــگاه تهران در عمق 19 كيلومترى از سطح زمين ثبت 

شده است.
وى با بيان اينكه مركز اين زمين لرزه در كشــور افغانستان 
بود، افزود: هيچ خسارت مالى و جانى ناشى از اين زلزله اعالم 

نشده و هم اكنون شرايط در تايباد در حالت عادى است.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى خراسان رضوى گفت: 
نيروهاى امدادى به منطقه اعزام شدند، ولى تاكنون خسارتى 

از اين زمين لرزه گزارش نشده است.

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 مسئوالن اتوبوسرانى بخوانند
از سازمان اتوبوسرانى مى خواهيم ايستگاه اتوبوس ورودى 
پايانه معراج را اصالح نمايد درحال حاضر اين ايســتگاه 

متناسب با رفاه مردم نيست.
939...5564

 بولوار خادم الشريعه را دريابيد
بلوارخادم الشريعه بين بلوار شاهد و بلوار توس، يك باند ساليان طوالنى به حال خود رها شده 
است لطفاً جهت آبادانى وعقب نشينى منازل توس 56و58 پيگيرى فرماييد، تصميم مسئوالن 

مثل بلوار مجد بود، آقاى پژمان قول دادند اين محل را توسعه بدهند.
910...5606

 بيمه رانندگان جاده اى چى شد؟
27و28تيرماه در زيرنويس شــبكه خبر نوشت كه وزيرتعاون قول داد بيمه رانندگان جاده اى 
ازسال72 تا ســال80 توسط دولت كامل پرداخت شود با بركنارى اش خبرى از اجرايى شدن 

نيست پيگيرى كنيد.
915...4710

 مدارس دولتى همچنان پول مى گيرند!
دروغ مى گويند، گفته مى شــود با مديران مدارس دولتى متخلف در زمينه گرفتن پول هنگام 
ثبت نام برخورد مى شود، اما با صراحت مدرسه اندرزگو در بلوار صبا از ما 150 هزار تومان پول 

خواسته است.
936...8168

 قراردادهاى يكطرفه
19سال با قرارداد يكطرفه در خدمت يك اداره دولتى بودم، حاال شدم مستأجر آن ها، چون ناچار 

بودم. حاال نه كارى دارم ونه درآمدى در سن 59 سالگى چه اميدى هست؟
935...2541

 مسئوالن اتوبوسرانى بخوانند

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

مصائب «من كارت»  نيا  مهناز خجسته 
يا همان كارت شــهروندى به قصه هاى هزار و 

يك شبى تبديل شده كه گويى تمامى ندارد.
در تمام اين ســال ها از كمبود مراكز شــارژ 
گرفته تا كيميا شــدن من كارت، از داستان 
انواع و اقســام من كارت گرفته تا حاشيه هاى 
شــارژ الكترونيكى تنها بخشى از اين مصائب 
بودند، اما حاال چشــم شهروندان مشهدى به 
بازار سياه خريد و فروش من كارت هاى كهنه 
به دليل قيمت 15 هزار تومانى من كارت هاى 
نو داستانى است كه بتازگى شروع شده است. 

 خريد من كارت بيش از فروش
براى واكاوى اوضاع من كارت به سراغ متصديان 

باجه هاى فروش من كارت مى رويم.
چنــد دقيقــه اى نظاره گــر فعاليــت يكى از 
كيوسك هاى شارژ من كارت مى شوم. لحظه اى 
هم خالى نمى شــود، مدام مســافرى مى آيد و 
مى رود، اما 90 درصد براى شارژ مراجعه مى كنند.
آنچه مشــهود به نظر مى آيد كسى اصالً سراغ 

خريد من كارت را هم نمى گيرد.
به سراغ متصدى باجه كه مى روم خودش نيز به 
اين موضوع اذعان مى كند و مى گويد: گويى نياز 

شهروندان به من كارت اشباع شده است.
وى افزايــش قيمت من كارت را هم بى تأثير در 
ايــن بى نيازى نمى داند و مى افزايد: شــايد هم 
قيمت 15 هزار تومانى من كارت موجب شده تا 
شهروندان واقعى تر اقدام به خريد من كارت كنند.

بــه گفته وى روزانه به طور متوســط تنها يك 
مســافر تقاضاى خريد من كارت دارد، در حالى 
كه پيش از اين به دليل تقاضاى زياد من كارت با 

كمبود كارت در شبكه توزيع مواجه بوديم.
كيوسك بعدى باجه پايانه اتوبوسرانى ميدان... 

است. آنجا هم داستان به همين گونه است.
متصدى اين باجه هم در گفت وگو با گزارشــگر 
ما ضمن تأييد فروش اندك من كارت مى گويد: 
ديروز فقط يك عدد من كارت فروخته ام در حالى 

كه 10 من كارت كهنه از مسافران خريده ام.
وى با اشاره به پشــت پرده بازار خريد و فروش 
من كارت هاى كهنه اظهار مى دارد: اين خريد و 
فروش ها در حالى اتفاق مى افتد كه فقط دست 
اندركاران امر متوجه تفاوت اين كارت ها هستند.

وى با بيان اينكه به طور سرانگشتى حداقل 
5 تا 6 نوع من كارت در دســت مســافران 
ناوگان اتوبوسرانى است، مى افزايد: هر كدام 

از ايــن كارت ها نيــز با مبالغ 
گذشته  ســاليان  در  مختلفى 

خريدارى شده است.
وى نمونه مــن كارت هاى 700 
تومانى را نشــان مــا مى دهد و 
مى گويــد: اكنــون هميــن من 
كارت ها را در اين آشــفته بازار به 
قيمت 15 هزار تومان مى فروشند.

بــه گفته وى تفــاوت در فونت 
شماره سريال روى من كارت ها 
يكى از مشــخصات تنــوع اين 

كارت هاست.

 شكايت از گرانى من كارت 
مسافران ناوگان اتوبوسرانى هم كه دل خوشى 
از گرفتارى هاى من كارت ندارند، اين بار شاكى 
افزايش قيمت من كارت بدون شارژ هستند.  

يكى از مسافرانى كه در ايستگاه ميدان راهنمايى 
منتظر رسيدن اتوبوس است، مى گويد: متأسفانه 
قيمت من كارت يا همان كارت هاى شهروندى 

به يكباره سه برابر شده است.
وى با ابراز گاليه از قيمت 15 هزار تومانى من 
كارت بدون شارژ مى افزايد: اين افزايش قيمت 

براى مسافران غيرمنطقى تلقى مى شود.
مســافر ديگرى هم به عدم حمايت از حمل 
و نقــل عمومى انتقاد مى كنــد و مى گويد: 

متأســفانه بــه جــاى 
حمل  مسافران  تشويق 
و نقل عمومى هر روز بر 
مشــكالت آن ها افزوده 

مى شود.

 قيمت هر من كارت 
1/2 دالر

اما مدير عامل ســازمان 
فاواى شــهردارى مشهد 
در پاســخ به انتقادهاى مطرح شده مى گويد: 
قيمت من كارت مستقيم به دالر وابسته است 
و هر من كارت براى شهردارى 1/2 دالر تمام 

مى شود.
محمد جواد رجائيان با بيان اينكه از سال 93 
تاكنون تا سه برابر قيمت تمام شده، يارانه به من 
كارت تعلق مى گرفت، مى افزايد: اين در حالى 
است كه طبق مصوبه اخير شوراى اسالمى شهر 
مشهد يارانه تخصيص يافته از سوى شهردارى 

كاهش چشمگيرى داشته است.
وى با اشــاره به وارداتى بودن تمامى قطعات 
و تجهيزات من كارت اظهار مى دارد: بنابراين 
نوسان هاى نرخ ارز مشكالتى جدى براى تمام 
كارت هــاى بانكى و الكترونيكى ايجاد كرده و 

من كارت نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
اين مقام مســئول تفاوت در نوع من كارت ها 

را رد مى كند و اظهار مى دارد: از نظر شــبكه 
الكترونيكى كارآيى همه اين كارت ها يكسان 
اســت و از نظر سازمان در حال حاضر تنها دو 

نوع من كارت در شبكه توزيع وجود دارد.
مدير عامل ســازمان فاواى شهردارى مشهد 
خريــد و فروش من كارت هــاى كهنه را غير 
قانونى عنوان مى كند و مى گويد: چهار ســال 
اســت كه من كارت هاى فروخته شــده قابل 

استرداد نيستند. 
اين مقام مســئول در خصوص داليل محدود 
ماندن قابليت هــاى من كارت برخالف ادعاى 
كارت شهروندى نيز مى افزايد: با وجود تجهيز 
كامل ناوگان اتوبوسرانى و شبكه حمل و نقل 
ريلى اما رانندگان ناوگان تاكســيرانى زير بار 

سيستم من كارت نمى روند.
وى در عين حال از تجهيز شبكه الكترونيكى 
پارك حاشــيه اى و غير حاشيه اى به سيستم 
من كارت خبر مى دهد و مى گويد: خوشبختانه 
شارژ اليت پالك خودروها توسط من كارت نيز 

اجرايى شده است.

قدس پيگيرى كرد

پشت پرده خريد و فروش «من كارت» هاى كهنه

اين خريد و فروش ها 
در حالى اتفاق 

مى افتد كه فقط 
دست اندركاران امر 

متوجه تفاوت اين 
كارت ها هستند
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��ر نمايندگان استان خراسان رضوى مطرح كردند

طرح سؤال از وزير بهداشت براى ساخت «برج سپيد»

رضا طلبى   مجتمع برج ســپيد دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد سال گذشته در شرايطى با صرف 
هزينه زيــاد به بهره بردارى رســيد كه برخى از 
شهرها و روستاهاى كشور در فقر خدمات درمانى 
به سر مى برند كه اين موضوع باانتقاد و گاليه هاى 
زيادى از سوى نمايندگان استان و مردم مواجه شد. 
رئيس مجمع نمايندگان استان در اين باره گفت: 
انتظار ما از دولت و وزارت بهداشت و درمان اين 
است كه در تخصيص امكانات بهداشتى و درمانى 

رويكرد عدالت محورى داشته باشند.
حميد بنايى درادامه به قدس افزود: در شرايطى 
كه امكانات درمانى برخى شهرستان هاى استان 
بســيار ضعيف اســت و در حد يك شهرستان 
نيست، ساخت مجتمع هايى نظير برج سپيد در 

مشهد با عدالت منطبق نيست.
وى اظهارداشت: اگرچه مشهد يك شهر زيارتى و 
زائر محور است، اما مسئوالن در تخصيص منابع 

بايد به شهرســتان هاى ديگر 
استان نيز توجه داشته باشند و 
از نگاه يكطرفه در اين موضوع 

اجتناب كنند.

 طرح سؤال از وزير بهداشت
نماينده مردم تايباد، تربت جام 

و باخرز در مجلس شــوراى اسالمى نيز گفت: 
درباره كاخ مجللى (برج ســپيد) كه در مشهد 
ساخته شده است از وزير بهداشت ودرمان طرح 

سؤال خواهم كرد.
 دكتــر جليل رحيمى جهان آبــادى افزود: در 

زمانــى كه براى ســاخت يك 
خانه بهداشــت در روســتاها 
معطــل بودجه هســتيم، چرا 
براى يك ساختمان در مشهد 
وزارت بهداشــت و درمان بايد 
اين قــدر هزينه كنــد. نايب 
رئيس مجمع نمايندگان استان 
تصريح كرد: متأسفانه توسعه نامتوازن خدمات 
و امكانات در حوزه بهداشــت و درمان آشــكارا 
مشاهده مى شود. رحيمى در ادامه در يك برنامه 
تلويزيونى اظهارداشت: مركز استان تمام بودجه ها 
و خدمات را مى بلعد و شهرستان هاى استان در 

حوزه تخصيص منابع مظلوم واقع شــده اند. اگر 
هزينه صرف شــده براى كاخ ســفيد به شبكه 
بهداشــت و درمان تايباد، تربت جــام و باخرز 
داده مى شد، تمام مشكالت درمانى اين مناطق 

برطرف مى شد. 
وى با اشاره به اينكه ســاختمان دانشگاه علوم 
پزشــكى مشهد نيز بســيار مجلل است، افزود: 
امكانات بهداشــت و درمان شهرستان تايباد در 
شأن يك شهرستان نيســت چون اين امكانات 
براى يك بخش كفايت نمى كند؛ چه برســد به 

شهرستان.

آب و �وا
 پيش بينى آسمان صاف تا كمى ابرى 

براى خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: طبق بررسى 
آخرين خروجى نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان اكثر 
مناطق استان براى امروز شنبه صاف تا كمى ابرى در پاره اى 
نقاط افزايش ســرعت باد با احتمال گرد و غبار پيش بينى 
شده؛ ضمن اينكه روند كاهش دما نيز تا فردا يكشنبه ادامه 

خواهد داشت.

��ر
معاون وزير جهاد كشاورزى در بجنورد خبر داد
  انتخاب خراسان شمالى به عنوان پايلوت 
اجراى برنامه هاى آموزشى و فرهنگى عشاير 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون وزير جهاد كشــاورزى و 
رئيس سازمان امور عشاير در سفر به بجنورد، از انتخاب خراسان 
شــمالى به عنوان پايلوت اجراى برنامه ها و خدمات آموزشى و 
فرهنگى جامعه عشــاير خبر داد. كرمعلى قندالى در چهارمين 
نشست شــوراى عشاير اســتان اظهارداشــت: الزامات اجراى 
طرح هاى آموزشى و فرهنگى جامعه عشاير براى تمامى استان ها 
فراهم شده است، اما خراسان شمالى را پايلوت اين موضوع مهم 
در كشور قرار مى دهيم. وى تصريح كرد: يكى از مباحث بسيار 
مهم ســازمان امور عشاير، توانمند سازى است كه براى رسيدن 
به اين نقطه نيازمند ابزارهايى همچون آگاهى، ترويج و آموزش 
هســتيم و اگر به اين اهداف توجه الزم نشود، به هدف غايى و 

نهايى خود دست نمى يابيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه تمام توان خود را در حوزه تشــكالت و 
جامعه عشــاير معطوف امر توانمند ســازى كرده ايم، افزود: در 
برنامه راهبردى ســال 1404 هم در ســطح ملى و هم تمامى 

استان ها موضوع توانمندسازى تدوين شده است.
قندالى بيان داشت: همچنين از محل اعتبارات مديريت بحران 
طى سه سال گذشته 400 ميليارد تومان تسهيالت با سود چهار 
درصد و دور برگشــت پنج ساله و ضمانت زنجيره اى در اختيار 
جامعه عشايرى كشور قرار گرفته كه سهم خراسان شمالى 16 

ميليارد تومان است و البته اين رقم قابل افزايش خواهد بود.
وى در ادامه خاطرنشــان كــرد: از بانك هاى عامل مى خواهيم 
در پرداخت اين تســهيالت سختگيرى هاى خاص خود را كنار 
بگذارند و بدانند كه جامعه عشاير سرمايه هاى اجتماعى كشور 
هســتند.  وى بيان كرد: اختصاص حدود 800 ميليارد تومان 
اعتبار طى ســه سال گذشــته به حوزه عشايرى كشور، كمك 
بســيار خوبى به توليدات عشايرى بويژه توليدات دامى و حوزه 

گردشگرى بوده است.
قندالى ادامه داد: به جامعه عشــاير نبايــد صرف اينكه تأمين 
كننده گوشــت قرمز و دامدار هســتند، توجه شود؛ بلكه آنان 
داراى شاخص هاى مهمى در موضوعات امنيت، توليد و فرهنگ 
هستند. بنابراين بايد جايگاه و شأن جامعه عشاير و كرامت آنان 

حفظ شود چون منافع ملى اقتصاد كشور را تأمين مى كنند.
وى اظهارداشــت: در بحث ايل راه ها هــم تاكنون غفلت هاى 
زيادى شــده و طبق قانون نبايد ايل راه ها واگذار شود. بنابراين 
از استاندار درخواســت داريم اگر ادارات و دستگاه هاى اجرايى 
مى خواهند فعاليتى در ايل راه ها داشته باشند، قبل از اقدام هاى 
الزم از سازمان امور عشــاير كشور استعالم هاى موجود را اخذ 
كنند زيرا اهميت اين موضوع تا آنجاســت كه اطلس ايل راه ها 

تدوين شده است.

استاندار خراسان شمالى:
 خسارت معادن به محيط زيست، 

كشاورزى و سالمت مردم بايد پرداخت شود

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى با اشاره به 
بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و بند ط تبصره 7 قانون 
بودجه 97 گفت: بنا براين بندهاى قانونى در مواردى كه به دليل 
بهره بردارى از معادن و فعاليت هاى صنايع معدنى،  خسارت هايى 
به اهالى ساكن در منطقه و بخش كشاورزى آن ها برسد، عالوه بر 
عوارض آاليندگى، با تصويب شوراى معادن استان تا يك  درصد 
فروش آن ها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه دارى 
كل كشور به  جبران خسارت هاى مذكور و درصورت وارد شدن 
آسيب هاى عمومى، به فعاليت هاى بهداشتى، درمانى و عمرانى 

مورد نياز منطقه درگير اختصاص مى يابد.
محمدرضا خباز در چهارمين نشســت شــوراى معادن استان 
اظهارداشت: ميزان خسارت هاى وارده توسط يك تيم كارشناسى 
برآورد مى شود كه اعضاى اين مجموعه از سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، جهاد كشاورزى، منابع طبيعى و محيط زيست هستند 
و نتيجه بررسى آنان بايد در نحوه تصميم گيرى شوراى معادن 
استان مورد توجه باشد. دكتر خباز افزود: برخى افراد متقاضى 
واگذارى محدوده هاى با متراژ باال هستند كه مصوب مى كنيم، 
اگر محدوده مورد تقاضا بيش از 100 هكتار باشــد، بايد پيش 
از صدور پروانه اكتشــاف اين تقاضا در كارگروهى مشترك بين 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره كل منابع طبيعى استان 
بررسى شود. وى ادامه داد: در گذشته، افراد مختلف مى توانستند 
جهت درخواست صدور مجوز متقاضى باشند كه اين امر موجب 
برخى سوء اســتفاده ها و در اصطالح معدن خوارى مى شد، اما 
امروز با قانون جديد بايد صالحيت تخصصى و عمومى افراد از 
سوى سازمان نظام مهندســى معدن احراز شود. دكتر خباز با 
بيان اينكه سكوت قانونى بايد به نفع مردم تفسير شود، تصريح 
كرد: براى ســلب صالحيت معدنكاران بايد وحدت رويه رعايت 
شود تا در ادامه شاهد اعتراضات احتمالى نباشيم. در پايان اين 
نشست اطلس زمين شناسى اكتشافى هشت شهرستان استان 
كه با اعتبارات استانى توسط سازمان زمين شناسى و اكتشافات 
معدنى كشــور اداره كل منطقه شمال شرق تهيه شده بود، به 
استاندار خراسان شمالى اهدا شد كه دكتر خباز گفت: تهيه اين 
اطلس نقشــه راهى براى سرمايه گذاران در حوزه معدن استان 
است و بار ديگر تأكيد مى كنم خراسان شمالى از معادن بسيار 
غنى برخوردار است كه بهره مندى از آن موجب بهبود وضعيت 

اشتغال استان خواهد شد.

 آغاز طرح نذر «خون حسينى» 
در خراسان رضوى 

قدس: همزمان با ايــام محرم طرح نذر خون در پايگاه هاى 
اهداى خون خراسان رضوى آغاز شد.

 اداره كل انتقال خون خراســان رضوى از عموم شهروندان 
ايثارگر و انســان دوســت دعوت كرد طى ماه هاى عزادارى 
ساالر و سرور شــهيدان حضرت حسين(ع) اين اداره كل را 
يارى كرده و اهداى خون خود را مختص روزهاى تاســوعا و 
عاشوراى حسينى نكنند و در اين امر خداپسندانه مشاركت 
كرده و با اهداى خون ســالم زندگى هزاران نفر از هموطنان 

را شيرين كنند.
بر اين اســاس پايگاه هاى اهداى خون مشهد مقدس شامل 
پايــگاه ثامن واقع در جوار حرم مطهر رضوى ابتداى بازارچه 
شهيد آستانه پرست ورودى حرم مطهر (پاركينگ شماره4) 
(شــيفت صبح)، پايگاه امام رضا(ع) واقع در ميدان شريعتى 
(تقى آباد) ابتداى خيابان دانشگاه (به صورت يكسره از صبح 
تا بعدازظهر)– پايگاه اميد واقع در نيش خيابان شــيرازى 3 
طبقــه منهاى يك مجتمع تجارى و اقامتى اميد (شــيفت 
صبح) - پايگاه شــهيد كريمى واقع در بلوار شــريعتى 28 
منطقه قاســم آباد(شيفت صبح) -پايگاه ميالد واقع در بلوار 
استقالل بين اســتقالل 2 و 4 (شيفت صبح) - پايگاه مهر 
واقع در نبش بلوار ابوطالب 33 (شيفت صبح) آماده پذيرش 
نوع دوستان هستند. ساعت پذيرش پايگاه ها در نوبت صبح از 
7/45 الى 13/15 و در پايگاه امام رضا(ع) از 7/45 تا 18/45 

است.

 عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى مشهد:
 وزن كيف مدرسه بايد 10 درصد وزن 

دانش آموز باشد

قدس: دكتراى تخصصــى فيزيوتراپى و عضو هيئت علمى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد با بيان اينكه كيف هاى مدرسه 
مى توانند باعث ايجاد ضايعات اسكلتى عضالنى شوند، گفت: 

وزن كيف مدرسه بايد 10 درصد وزن دانش آموز باشد.
 دكتر مجيد شهبازى افزود: تحقيقات علمى نشان مى دهد 
كيف هاى مدرســه مى توانند باعث ايجاد ضايعات اسكلتى 
عضالنى و در طوالنى مدت باعث مشــكالت پشــت و كمر 

شوند.
وى ياد آورشــد: با توجه به اهميت اين موضوع از گذشــته 
مطالعات در اين خصوص انجام مى شده و مى شود به طورى 
كه اولين مقاله درخصوص كيف مدرســه در ســال 1965 
ميالدى صورت گرفته اســت. بنابراين كيف مدارس يكى از 
نقاط مورد توجه براى دانش آموزان، والدين، مربيان مدارس، 

پزشكان و فيزيوتراپيست هاست.
دكتر شــهبازى با بيان اينكه دانــش آموزان به طور معمول 
روزانــه حدود دو ســاعت كيــف خود را حمــل مى كنند، 
اظهارداشت: كيف مناسب مدرسه مى تواند تأثير بسزايى در 
جلوگيرى از بروز مشكالت اسكلتى عضالت دانش آموزان در 

آينده داشته باشد.
وى با اشــاره به اينكه كيف مدرســه براى اهداف مختلفى 
استفاده مى شود، اذعان كرد: كيف مدرسه عالوه بر دارا بودن 
شرايط ارگونوميك و زيبايى بايد داراى كارايى مناسب براى 
عملكرد هاى مختلف مانند فضاى كتاب هاى درسى، ناهار و 
چاشت، وسايل وزشى و... براساس نياز روزانه درسى كودك 

باشد.
وى درخصوص معيارهاى پيشنهادى براى طراحى كيسه هاى 
كوله پشتى براى دانش آموزان مدارس خاطرنشان كرد: وزن 
سبك، تسمه هاى پالستيكى گسترده، داشتن پدهايى براى 
حفاظت از پشــت، داشتن قســمت هاى جداگانه و كمربند 

كمرى معيار پيشنهادى است.
وى در ادامه تصريح كرد: كيف بايد مناســب اندازه پشــت 
كودك باشــد، عرض آن به اندازه عرض سينه و طول آن به 
اندازه ارتفاع شــانه ها تا كمر كودك و از شــانه به دور كمر 
باشد. اطمينان حاصل كنيد كه كيف بدرستى تنظيم و حمل 
مى شود. اســتفاده از هر دو شــانه براى حمل كيف توصيه 

مى شود.
كارشــناس فيزيوتراپى گــروه فيزيوتراپى دانشــگاه علوم 
پزشكى مشهد با بيان اينكه كيف نبايد زير خط باسن باشد، 
خاطرنشان كرد: كمربند كمر را استفاده كنيد، مركز ثقل وزن 
كيف بايد نزديك ترين حالت به بدن كودك باشد (نزديك به 
ناحيه كمر)، دانش آموزان هر شب بايد تشويق به برداشتن 

موارد غيرضرورى داخل كيف شوند.
 دكتر شــهبازى به عدم اســتفاده از كيف هاى چرخ دار يا 
غلتكى اشــاره و اذعان كرد: اين نوع كيف ها با موانع مختلف 
روى سطح زمين برخورد مى كنند كه داراى پستى و بلندى 
هستند كه ممكن است باعث كشيدگى بازوى كودك شود. 
همچنيــن اين مدل كيف ها نياز به بلنــد كردن و حمل در 

پله ها دارند.

كشاورزى و سالمت مردم بايد پرداخت شود

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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زمانى كه براى ساخت 
يك خانه بهداشت در 

روستاها معطل بودجه 
هستيم، چرا براى يك 

ساختمان در مشهد 
وزارت بهداشت و 

درمان بايد اين قدر 
هزينه كند

 بــرش

آلودگى نورى؛ مزاحم رنگين مشهدى ها
تلنگر

على محمدزاده  اكثــر ما وقتى كلمه 
آلودگى را مى شنويم تنها به يك چيز فكر 
مى كنيم و آن آلودگى هواست واين يعنى 
اينكــه ما از آلودگى هــاى ديگر اطرافمان 

غافل هستيم.
به بيان ساده تر اينكه اگر قرار است محيط 
زندگــى خودمــان را ايمن كنيــم، بايد 
انــواع آلودگى را بشناســيم وبراى حذف 
آن ها اقــدام كنيم؛بنابراين بــا مراجعه به 
ســرفصل هاى اين بحث مى بينيم در كنار 
آلودگى هوا چند دســته ديگر آلودگى هم 
ذكر شــده كه آلودگى صوتى و بصرى هم 

از آن جمله هستند.
در اين نوشــته به مســئله آلودگى صوتى 
كارى نداريم وبه صورت خالصه مطالبى را 

درخصوص آلودگى بصرى بيان مى كنيم.
آلودگى بصــرى خــود داراى بخش هاى 
متعددى است كه از معمارى ساختمان ها 
تــا رنــگ آميــزى جــداول را شــامل 
مى شود؛بنابراين به سراغ بخشى از موضوع 
مى رويــم كه ارتبــاط مســتقيمى هم با 
مســئله آلودگى دارد وهمواره كارشناسان 

هشدارهايى در اين باره دارند.
شايد حدود يك دهه قبل بود كه وقتى تب 
اســتفاده از تابلوهاى تبليغاتى فراگيرشد 
شــكايت هاى شــهروندان از مزاحمت نور 
اين تابلوهــا كليد خورد و آرام آرام تبعات 
منفى نور و نورپردازى هاى غير استاندارد 

آشكارتر شد.
اما همچنان شاهد تكرار رفتارهاى اشتباه 
در اين حوزه هســتيم وتوجه چندانى به 
مضرات كارهايمان نداريم، اگر اين شب ها 
در يكــى از خيابان هاى مشــهد به دنبال 
منابــع نورى مزاحم بگرديــد حتى بدون 
دانش علمى الزم مى توانيد موارد متعددى 
از المپ هــاى رنگــى و ليزرهــاى متنوع 
و تابلوهــاى كوچك وبــزرگ تبليغاتى را 
ببينيد كه به لطف همين ايجاد مزاحمت 
و غير متعارف بودنشان موجب جلب توجه 

رهگذران مى شوند.
ماجراى اســتفاده از ليزرهاى نامتعارف در 
محيط هاى شــهرى ديگر از مرز هشــدار 
گذشــته و بايد گفت به حد تهديد رسيده 
ويكــى از بارزتريــن مثال هاى آن موضوع 
شكايت برخى از خلبان ها از وجود نورهاى 
ليزرى قوى و مزاحم در بخشــى از شــهر 
مشــهد بود كــه منجر به ورود دســتگاه 

قضايى به موضوع شد.
خالصه اينكه بســيارى از پيــاده روهاى 
خيابان هــاى اطراف حــرم مطهر چند ده 
برابر اســتاندارد نور دارد وكسبه بى آنكه 
بداننــد و بخواهند با همين نــور اضافى 
تأثيــرات روانى منفى براى خود شــان و 

مشتريانشان توليد مى كنند.
نــور تابلوهــاى تبليغاتى نصب شــده در 
تقاطع هــا آزاردهنده اســت و بــه گفته 

كارشناسان درخشندگى شديد مى تواند به 
علت خســتگى سلول هاى گيرنده چشم و 
تحريك ناپذيري موقت آن ها اغلب ديد را 

دچار مشكل كند.
اگر منابع نور در معرض ديد مســتقيم فرد 
قرار گيرد يا ســطوح براق نور را به چشــم 
انسان منعكس كند شــبكيه چشم كه اين 
شوك نوراني را دريافت كرده بشدت تحريك 
شده و براي مدتي به تحريكات بعدي پاسخ 
نمي دهــد كه اين حالت را خيرگي ناراحت 
كننده گويند كه تكرار اين حاالت به چشم 
انســان صدمــه خواهــد زد و درهمين امر 

مى تواند علت بروز تصادفات باشد.
حتى كارشناســان اين حوزه عقيده دارند 

نــور زياد بر زندگى جانــوران محيط هاى 
شهرى تأثير دارد و حيوانات وگياهان دچار 
اختالالت زيستى مى شــوند همچنان كه 
تأثير نور زياد شبانه بر ترشح هورمون هاى 

انسانى به اثبات رسيده است.
در كنار مضــرات اين نوع از آلودگى نبايد 
از اتالف انرژى و هدر رفت برق در شرايط 
كنونى هم غافل شــد وبه نظر مى رســد 
بايد در اقدامى عمومى هم شــهروندان به 
اســتفاده درست از برق و نحوه نورپردازى 
محيطى مقيد شوند و هم اينكه متوليان با 
نظارت بيشــتر و البته برخوردهاى قانونى 
شــديد به رفتارهاى اشــتباه و مضر رايج 

پايان دهند.

ايرنا  مدير شــركت ملى پخــش فرآورده هاى نفتى 
منطقه خراسان رضوى گفت: از ابتداى امسال تا پايان 
مرداد ماه يك ميليارد و 568 ميليون ليتر انواع فرآورده 

نفتى در اين منطقه به مصرف رسيد.
على اصغــر اصغرى افزود: فرآورده هــاى نفتى مصرف 
شــده در اين مدت شــامل انواع بنزين، نفت گاز، نفت 

كوره، نفت سفيد و گاز مايع است.
وى بــا بيــان اينكه طى مــدت مزبــور 727 ميليون 
و 801 هــزار ليتر بنزين بدون ســرب در اين منطقه 
مصرف شــده اســت، اظهارداشــت: اين مقدار نسبت 
بــه مدت مشــابه پارســال 9 درصد افزايش داشــته 

است. 
وى گفت: از مقدار مزبور 369 ميليون و 386 هزار ليتر 
بنزين يورو چهار بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال 

100 درصد افزايش داشته است.
مدير شــركت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
خراســان رضوى افزود: در مدت ياد شده 22 ميليون 
و 739 هــزار ليتر بنزين ســوپر در اين منطقه مصرف 
شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد 

افزايش داشته است.
وى در زمينه مصرف نفت گاز هم گفت: از اين فرآورده 
نفتى، عــالوه بر بخــش حمل و نقــل در بخش هاى 
صنعت، كشــاورزى و نيروگاه ها نيز اســتفاده مى شود 
كــه در پنج ماه اول امســال 568 ميليون و 664هزار 
ليتر نفــت گاز در اين منطقه مصرف شــده كه 168 
ميليــون و 877 هزار ليتر از اين مقدار يورو چهار بوده 

است.
وى با بيان اينكه مصرف سوخت سى.ان.جى هم در اين 

مدت بيش از 248 ميليون مترمكعب بوده است، گفت: 
اين مقدار هم نســبت به مدت مشابه سال گذشته سه 

درصد افزايش داشته است. 

1/5 ميليارد ليتر فرآورده نفتى در خراسان رضوى مصرف شد

مدت بيش از 248 ميليون مترمكعب بوده است، گفت: 

زمانــى كه براى ســاخت يك بايد به شهرســتان هاى ديگر 
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